
Vedlegg 3.02
          Ajourhold  01.11.12

Virksomhet:                                                                          

           
Sjekkpunkt

Svar
Riktig

svar skal
være

Merknader

Inntak
1.1 Er noe defekt? Nei

1.2 Er sikringer unormalt varme? Nei

Inntakskabel
2.1 Er kabelen betryggende festet?  Ja

Hovedtavle/ sikringsskap
3.1 Er tavlen berøringssikker mot tilfeldig 
berøring av spenningsførende deler?

Ja

3.2 Er kurser og brytere lett å lokalisere?
 

Ja
3.3 Er noen av sikringselementer, brytere eller 
vern unormalt varme? Nei

3.4 Er noe defekt? Nei

3.5 Er det sikringer som stadig ryker? Nei
3.6 Er rom for hovedtavle/ sikringsskap godt 
belyst? Ja

3.7 Er rom for hovedtavle/ sikringsskap låst? Ja
3.8 Er uvedkommende ting oppbevart i 
tavlerom/ sikringsskap? Nei
Ledningsopplegg m.m.
4.1 Er alle kabler/ el. utstyr betryggende festet? Ja

4.2 Er kabler/ el. utstyr skadet? Nei
4.3 Har noe av det elsektriske materiellet 
(brytere, stikk og lignende) varmgang (de er 
varme eller brunsvidde)

Nei

4.4 Er det utstrakt bruk av bevegelig ledninger 
(gummikabler og lignende)? Nei

4.5 Er bevegelige ledninger defekte? Nei
4.6 Ligger bevegelige ledninger utsatt til for 
skade? Nei
4.7 Brukes bevegelige ledninger i samme rom 
som de er tilkoblet? Ja
4.8 Er hovedjordledningen tilkoblet 
jordelektroden? Ja
4.9 Er det foretatt noen bygningsmessige 
arbeider (riving, paneling, hulltak og lignende) 
som kan ha skadet elktriske kabler?

Nei

4.10 Er varmovner eller elektrisk utstyr helt eller
delvis tildekket, slik at varmeavgivelse hindres? Nei

Torsken kommune

Sjekkliste for internkontroll av elektriske installasjoner
Jfr. forskrift om elektriske lavspenningsinstallasjoner § 9 



4.11 Mener brukerne at elektriske apparater og 
utstyr fungerer slik de skal? Ja

Sjekkpunkt Svar Riktig
svar skal

være

Merknader

Generelt

5.1 Har man merket noe unormalt ved det 
elektriske anlegget? (sikringer som stadig går, 
forstyrrelser på radio og TV, unormalt varme 
overflater på materiell og utstyr og lignende)

Nei

5.2 Er det utført elektriske installasjoner av 
andre enn elektroinstallatør? Nei

5.3 Er det andre synlige feil/mangler? Nei
5.4 Er det foretatt bruksendinger i deler av 
lokalene om innebærer mer støv, fuktighet, 
eksplosjonsfare m.v.? 

Nei

(skjemaet tilsvarer det som tidligere ble benyttet i henhold til forskrift om elektriske bygningsinstallasjoner)

Dato: ………………….  Ansvarlig: ……………………………  Verneombud:………………………………...
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